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CONSELL DE COMÚ 
28 DE DESEMBRE DE 2020 

 
 
Lloc: Sala la Buna  
Sessió: Tradicional de Sants Innocents  
Hora de l’inici: 12:33 h 
Hora d’acabament: 13:19 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Jurament o promesa de dos agents de circulació i posterior 

nomenament.  
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 26 de novembre 
de 2020. 
 

3. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 23 i del 30 
de novembre i del 7, 14 i 21 de desembre de 2020. 

 
4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 

d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar i Social. 
 

5. Proposta de despesa per a l’adquisició d’una escultura. 
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6. Lliurament de la documentació corresponent al 3r trimestre de 
l’exercici 2020, d’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les 
finances comunals i amb el capítol setè de la llei 32/2014 de 
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i 
fiscal. 

 
7. Lliurament dels informes de control financer. 
 
8. Proposta d’adjudicació del concurs públic per a la prestació dels 

serveis de neteja de les diferents instal·lacions i equipaments del 
Comú d’Ordino. 
 

9. Proposta de baixa definitiva d’actius al registre d’immobilitzats. 
 

10.  Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Pla d’Urbanisme 
de la parròquia d’Ordino. 

  
11. Proposta d’aprovació del decret de festes obligatòries de la parròquia 

per a l’any 2021 i de l’avís de dies festius del Comú d’Ordino per a l’any 
2021.  

 
12.  Calendari de sessions de Consell de Comú per a l’any 2021. 

 
 

Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
El cònsol major demana incloure un punt referent a la proposta d’aprovació d’una 
Ordinació de despesa plurianual i l’adjudicació pel subministrament, instal·lació, 
configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu per a la recepció del 
Centre Esportiu d’Ordino. 
 
El Sr. Dolsa demana incloure un punt en relació a la convocatòria d’aquesta 
sessió de Consell de Comú.  
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1. Jurament o promesa de dos agents de circulació i posterior 
nomenament.  
 

- Atès l’article 4 i l’article 16 del Reglament de modificació i text refós del  
reglament intern del servei de circulació del Comú d’Ordino i vist que el Sr. 
G.P.T. auxiliar de circulació del Servei de Circulació en qualitat de treballador 
públic indefinit ha superat el curs bàsic de la capacitació del Pla de formació 
dels agents de circulació i ha superat de manera satisfactòria el període de 
prova, el Consell de Comú acorda el jurament del càrrec del Sr. G.P.T. com 
segueix:.  

 
“Vos G.P.T., com a treballador públic indefinit d’aquest Comú, jureu o 
prometeu complir la Constitució, les Lleis, les Ordinacions, els usos i costums i 
les directives del vostres superior jeràrquics i salvaguardar el secret dels 
assumptes dels quals en tingueu coneixement per raó de la vostra tasca?” 

 
Després de la promesa, i atès l’article 16 (accés al càrrec d’agent) del 
Reglament de modificació i el text refós del reglament intern del Servei de 
Circulació del Comú d’Ordino, es nomena al càrrec d’agent el Sr. G.P.T.   

 
- Atès l’article 4 i l’article 16 del Reglament de modificació i text refós del  

reglament intern del servei de circulació del Comú d’Ordino i vist que el Sr. D. 
S.F., auxiliar de circulació del Servei de Circulació en qualitat de treballador 
públic indefinit ha superat el curs bàsic de la capacitació del Pla de formació 
dels agents de circulació i ha superat de manera satisfactòria el període de 
prova, el Consell de Comú acorda el jurament del càrrec del Sr. D.S.F. com 
segueix:  

 
“Vos D.S.F., com a treballador públic indefinit d’aquest Comú, jureu o 
prometeu complir la Constitució, les Lleis, les Ordinacions, els usos i costums i 
les directives del vostres superior jeràrquics i salvaguardar el secret dels 
assumptes dels quals en tingueu coneixement per raó de la vostra tasca?” 
 
Després de la promesa, i atès l’article 16 (accés al càrrec d’agent) del 
Reglament de modificació i text refós del reglament intern del Servei de 
Circulació del Comú d’Ordino, es nomena al càrrec d’agent el Sr. D.S.F. 
 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Comú del 26 de 
novembre de 2020. 

 
El cònsol major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a 
formular en relació a l’esborrany de l’acta que es posa en consideració. 
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El Sr. Dolsa manifesta que s’abstindrà a l’aprovació de l’acta perquè en alguns 
apartats no es transcriu exactament el que ell va dir.  
 
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, l’acta de Consell de 
Comú corresponent a la sessió celebrada el 26 de novembre de 2020. 
 

 
3. Informació dels acords presos per les Juntes de Govern del 

23 i del 30 de novembre i del 7, 14 i 21 de desembre de 2020. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 23 DE NOVEMBRE DE 2020 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
- Número 3049728, de data 19 de novembre de 2020. 
- Número 3049753, de data 20 de novembre de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
- Número 3049696, de data 17 de novembre de 2020. 
- Número 3049700, de data 17 de novembre de 2020. 
- Número 3049739, de data 19 de novembre de 2020. 
- Número 3049755, de data 23 de novembre de 2020. 
- Número 3049756, de data 23 de novembre de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Donar conformitat a la sol·licitud d’informació formulada per correu electrònic amb 
data 27 d’octubre de 2020, per obtenir dades de totes les vies de la parròquia (el 
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nom, el codi, el tipus i la situació), que seran utilitzades per a la concepció i 
comercialització de mapes destinats al càlcul d’itineraris i de localització per a 
sistemes GPS de navegació per a vehicles.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3049422, de data 19 d’octubre de 2020. 
- Número 3049640, de data 11 de novembre de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acord:  
 
Actualitzar el lloc de treball que ocupa la funcionaria 304 que passa a tenir la 
nomenclatura de dinamitzadora de la zona d’interpretació de la Casa de la 
Muntanya, grup C, nivell 3, amb l’estructura retributiva detallada en l’acta.   

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2020/1021.  

 
- Cedir les sales la Cortinada i Sornàs de l’ACCO al grup amateur que realitza la 

representació popular L'última Ossa d'Ordino per assajar fins que les mesures 
sanitàries per fer front a la pandèmia provocada per la Covid-19 permetin fer 
els assajos al seu espai habitual, o fins que es realitzi la representació. 
 

DINAMITZACIÓ 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al contracte 2020/1030.  
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FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/452 per un import total de  125.290,87 €.  

 
• OPNP 2020/36910 per un import total de 947,25 €. 

 
- Central de contractació 
 
No renovar el contracte 2018/44, signat l’1 de setembre de 2018 per a la 
realització de la neteja de les esglésies de la Parròquia d’Ordino, d’acord amb el 
que es preveu en l’article 3.    
 
- Publicacions BOPA 
 
Publicar al BOPA la relació BOEM57, de notificació d’acord d’embargament de 
l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials o professionals. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acords: 
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Demanar la pavimentació de les carreteres generals, secundàries i les vies 
urbanes de la campanya 2021 del tram següent: Carrer de la Clota Verda la part 
de dalt (8 ml x 30 ml = 240 m² aprox.) 
També es recordarà els trams que es van demanar l'any passat i no han estat 
pavimentats encara, que són els següents: 
 

1. Carretera del Coll d’Ordino, des de l’edifici Prat Gran fins a la Casa Peu del 
Prat  (60 ml x 9 ml  = 540 m² aprox.) 

2. Carrer l'Anglada (120 ml x 8 ml = 960 m² aprox.) 
3. Camí Vell, des del xalet Sucarà fins a la caseta de golf a la Cortinada (50 ml 

x 6 ml = 300 m² aprox.) 
4. Carrer de Sant Pere, des de l’església fins a l’encreuament de la carretera 

del Serrat (60 ml x 3 ml = 180 m² aprox.) 
5. Carretera de Sorteny a partir del tram que han acabat aquest any fins a uns 

460 ml cap amunt (460 ml x 6 ml = 2.760 m² aprox.) 
 
Es resol favorablement la sol·licitud següent: 
 
Obra Menor: 
 
Número 3049797, de data 26 de novembre de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Resoldre favorablement la sol·licitud número 3049630, de data 10 de novembre 
de 2020.  
 
MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Informació: 
 
- Es lliura el protocol de treta de neu i d’organització de la viabilitat hivernal del 

Comú d’Ordino 2020-2021 adjunt a l’acta. 
 

- Demanar un dipòsit de 55 € pel comandament a distància de la porta d’accés 
a l’aparcament vertical als usuaris d’aquesta instal·lació.  

 
CIRCULACIÓ 
 
Acord: 
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Resoldre favorablement la sol·licitud 3042126, de data 8 d’octubre de 2020. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
BENESTAR SOCIAL 
 
Acord: 
 
Donar conformitat a la demanda formulada pel Ministeri d’Afers Socials, Habitatge 
i Joventut, i oferir entrades de dia, per un o dos dies, del Centre Esportiu d’Ordino 
a una adolescent tutelada per l’estat.  
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3049509, de data 27 d’octubre de 2020. 
- Número 3049587, de data 5 de novembre de 2020. 
- Número 3049674, de data 13 de novembre de 2020. 
- Número 3049727, de data 19 de novembre de 2020. 
- Número 3049735, de data 19 de novembre de 2020. 
- Número 3049777, de data 24 de novembre de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords: 
 
- Atès que s’ha constatat un error en l’import acordat per la Junta de Govern del 

12 d’octubre de 2020, pels responsables de la treta de neu, donar conformitat 
a esmenar aquest error i acordar el següent:  
Compensar amb un import 104,35 euros bruts mensuals als treballadors 425 i 
800 per assumir la responsabilitat de coordinar els equips de treball de la treta 
de neu. 

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1209 com a 

monitor de Ludoescola, amb un salari de 9,61 euros bruts l’hora treballada i 
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amb un horari laboral de 17 a 19 h de dilluns a divendres, de l’1 de desembre 
de 2020 al 2 de juliol de 2021.  

 
- Donar conformitat perquè les treballadores 431 i 166 donin suport al 

Departament de Turisme per a l’organització de la Fira de Nadal, amb una 
retribució de 9,61 euros bruts l’hora treballada.  
 

- Donar conformitat perquè les treballadores 1186 i 76 donin suport al 
Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social per a 
l’organització d’un acte cultural que es portarà a terme a l’Era Rossell, amb 
una retribució de 9,61 euros bruts l’hora treballada.  

 
- Donar conformitat perquè els treballadors 636, 1186, 22, 431, 555 i 1202, 

donin suport al Departament de Dinamització per a l’organització del Dia 
Internacional de les Muntanyes, previst pel dia 11 de desembre de 2020, amb 
una retribució de 45,92 euros bruts pel servei. 

 
- Nomenar el treballador públic interí 1190 com a operari de Manteniment i 

Serveis, des de l’1 de desembre de 2020 i mentre duri el procediment de 
selecció d’aquest lloc de treball a través d’un edicte, amb un salari de 
1.187,80 euros bruts mensuals.   
 

- Donar conformitat a la sol·licitud formulada pel treballador públic interí 959 per 
absentar-se del lloc de treball del 7 al 22 de desembre d’enguany, 
descomptant-li els dies no treballats del total meritat de la 13a paga.  
 

- Retribuir amb 9,61 euros bruts l’hora treballada a les persones que treballin 
donant suport al Departament de Dinamització durant l’organització de la 
representació de l’Última Ossa d’Ordino. 

 
AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resolen favorablement les propostes de despeses següents: 
 
ACEXP/202000038301 per un import d’11.429,40 €. 
ACEXP/2020000038302 per un import d’11.429,40 €. 
ACEXP/2020000038300 per un import d’11.429,40 €. 
 
Acord: 
 
Proposar el parc natural de la vall de Sorteny com a Laboratori Botànic a Cel 
Obert en el projecte POCTEFA FLORALAB.  
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TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 

 
Donar conformitat al protocol de facturació 2020/1049. 
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 
• Relació d’ordres de pagament:  

O 2020/452 per un import total de  425.178,56 €. 
 
- Calendari fiscal 
 
Donar conformitat al calendari per a l’establiment de les dates per a la notificació 
de facturació i la definició del període voluntari de pagament i presentació de la 
corresponent remesa al banc dels diferents conceptes tributaris previstos per a 
l’exercici 2021. 
 
- Central de contractació 
 
Aprovar el plec de bases i de condicions tècniques i administratives per a la 
convocatòria del concurs públic per la contractació d’un servei de prevenció aliè 
en matèria de seguretat i salut en el treball.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNTA DE GOVERN 
DEL 7 DE DESEMBRE DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni 2020/1050. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3049415, de data 16 d’octubre de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3049866, de data 2 de desembre de 2020. 

 
Obra Major: 
 
Número 3048830, de data 1 de setembre de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Donar conformitat a la sol·licitud número 3049693, de data 17 de novembre de 
2020. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acord:  
 
Donar conformitat al conveni 2020/1051. 
 
ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
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Informació:  
 
Vist el calendari laboral de Govern per a l'any 2021, se sotmet a l'aprovació del 
proper Consell de Comú el decret de festes obligatòries de la parròquia d’Ordino 
per a l’any 2021 així com l’avís de dies festius del Comú d’Ordino per a l’any 
2021. 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3049621, de data 9 de novembre de 2020. 
- Número 3049652, de data 12 de novembre de 2020. 
- Número 3049762, de data 23 de novembre de 2020. 
- Número 3049776, de data 24 de novembre de 2020. 
- Número 3049791, de data 26 de novembre de 2020. 
- Número 3049792, de data 26 de novembre de 2020. 
- Número 3049799, de data 26 de novembre de 2020.  
- Número 3049812, de data 27 de novembre de 2020.  
- Número 3049823, de data 26 de novembre de 2020. 
- Número 3049842, de data 30 de novembre de 2020.  
- Número 3049855, de data 1 de desembre de 2020. 
- Número 3049874, de data 2 de desembre de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Donar conformitat perquè J.N.G. s’incorpori al Comú d’Ordino en comissió de 

serveis de l’11 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2024, amb un salari 
de 2.062,77 euros bruts mensuals.  

 
- Nomenar el treballador públic interí 1156 com a operari de Manteniment i 

Serveis, del 14 de desembre de 2020 fins al 31 de novembre de 2021, amb un 
salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Nomenar el treballador públic interí 1213 com a operari de Manteniment i 
Serveis, del 4 de gener al 31 de novembre de 2021 amb un període de prova 
de dos mesos i amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals.  
 

- Donat que l’externalització del servei de neteja del Centre Esportiu d’Ordino 
encara no s’ha resolt, donar conformitat perquè la treballadora pública interina 
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562 efectuï les tasques de neteja de les instal·lacions del Centre Esportiu 
d’Ordino en els horaris determinats. 

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
TURISME 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al preu de venta per a les mascaretes infantils de la Dino, la 
tamarro d’Ordino.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/472 per un import total de 303.823,63 €.  
• ACLO 2020/38707 per un import total de 5.000 €. 
• LO 2020/38546 per un import total de 1.500 €. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Ampliació de crèdit a la Comissió de Turisme, Dinamització i Esports per un 

import de 600 €. 
  

• Transferència de crèdit a la Comissió de Manteniment, Serveis i Circulació, per 
un import de 5.000 €. 

 
- Central de contractació 
 
Donar conformitat al procediment intern de la central de contractació que es va 
adjuntar a l’acta.  
 
- Anul·lació rebuts per prescripció 
  
Donar conformitat a l’anul·lació dels rebuts que han prescrit corresponents a 
sancions de circulació de vehicles amb matrícula estrangera. 
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S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Sra. Tudó demana que se li aclareixi com està estructurat i quina és la previsió 
a la parròquia en relació al conveni signat amb Govern i amb altres comuns per a 
l’organització d’activitats culturals conjuntes per al 2021 perquè troba que no 
conté massa informació.  
 
La Sra. Choy respon que el conveni s’ha fet amb poc temps i que la seva finalitat 
és dinamitzar la cultura al país, en un moment on el sector es troba amb dificultats 
degut a la pandèmia, s’ha volgut salvar la cultura durant la temporada d’hivern, i 
quan acabi es farà la valoració de com ha anat.  
Els actes s’han previst fins al febrer i la programació es troba a l’agenda.ad i a les 
xarxes socials. 
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 14 DE DESEMBRE DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Número 3049723, de data 18 de novembre de 2020. 
 
Obra Menor: 
 
Número 3049933, de data 9 de desembre de 2020. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
 
Acord: 
 
Modificar al registre del cadastre el dret de propietat de la referència cadastral 
3U24633. 
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MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ 
 
MANTENIMENT I SERVEIS 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC 2020/40279 per un import de 10.134,44 €.  
 

ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3049712, de data 18 de novembre de 2020.  
- Número 3049854, de data 1 de desembre de 2020. 
- Número 3049861, de data 2 de desembre de 2020. 
- Número 3049863, de data 2 de desembre de 2020  
- Número 3049902, de data 4 de desembre de 2020.  
- Número 3049896, de data 3 de desembre de 2020.  
- Número 3049704, de data 17 de novembre de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Acords:  
 
- Vist l’edicte del 12-10-2020 per cobrir una plaça del lloc de treball de tècnic/a 

del Punt d’Informació Juvenil, en qualitat de treballador/a públic/a indefinit/da: 
• Declarar desert l’edicte. 
• Continuar el procés selectiu d’ingrés en tercera convocatòria.  

 
- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1210 com a 

tècnic del Punt d’Informació Juvenil, des del 14 de desembre de 2020 i mentre 
es desenvolupa el procediment de provisió d’aquest lloc de treball, com a 
treballador públic indefinit, amb un salari de 1.541,22 euros bruts mensuals. 
 

- Iniciar un procediment de provisió pel lloc de treball d’operari/a de 
Manteniment i Serveis Públics en qualitat de treballador públic interí, atès el 
punt c l’article 108 de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú d’Ordino, 
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amb un salari de 1.187,80 euros bruts mensuals, fins al 31 de novembre de 
2021.  
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, la treballadora pública interina 1211 com a 
operaria de neteja del Centre Esportiu d’Ordino, des del 14 de desembre de 
2020 i mentre duri l’acumulació de tasques de neteja degut a les baixes 
mèdiques de l’equip d’operàries de neteja del Centre Esportiu que finalitzarà 
amb l'adjudicació del servei extern de neteja de les instal·lacions del Centre 
Esportiu (durant un màxim de 9 mesos). El salari que percebrà serà de 
1.187,80 euros bruts mensuals (o la part proporcional). 
 

- Nomenar, amb caràcter d’urgència, el treballador públic interí 1170 com a 
cuiner de l’escola bressol, del 28 de desembre de 2020 al 5 de gener de 
2021, amb un salari de 9,17 euros bruts l’hora treballada.   

 
- Atès l’edicte del 05-10-2020 pel qual es convocava un edicte per cobrir una 

plaça del lloc de treball d’adjunt/a a la Cap del Departament de Gestió i 
Desenvolupament, en qualitat de treballador/a públics indefinit: 
Nomenar el treballador públic indefinit 1214 com a adjunt a la cap del 
Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, en període de prova durant 
12 mesos a partir del 4 de gener de 2021 i amb un salari de 2.136,75 euros 
bruts mensuals.  

 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Segons l’article 2 del reglament sobre l’ús de les instal·lacions del Centre Esportiu 
d’Ordino, donar conformitat a aplicar sancions a les persones que no respectin i 
compleixin estrictament els protocols, obligacions i recomanacions establertes per 
fer front a la infecció pel coronavirus (SARS-CoV-2) aplicables al tipus d’activitat i 
segons la fase epidemiològica del moment, en mèrits del contingut en l’article 2 
del reglament mencionat. 
 
Les sancions acordades són les següents: 

1. Avís verbal del personal de CEO. 
2. Avís per escrit mencionant el reglament del CEO i aquest règim 

sancionador. 
3. A partir del segon avís, denegar l’accés al CEO mitjançant el sistema de 

reserves durant un període de 15 dies. 
4. A partir del tercer avís, denegar l’accés al CEO mitjançant el sistema de 

reserves durant un període d’un mes. 
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5. Al quart avís, denegar l’accés al CEO mitjançant el sistema de reserves fins 
a la flexibilització de les mesures que hagin provocat la sanció o la tornada 
a la normalitat. 

 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 

 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú un crèdit extraordinari a la 

Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar social per un import de 
6.583,50 €. 

 
- Se sotmet a l’aprovació del proper Consell de Comú una proposta de despesa 

de 6.583,50 € per a la compra d’una escultura.  
 
Documentació del 3r trimestre de l’exercici 2020 per presentar a Consell de 
Comú 

 
D’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el 
capítol setè de la llei 32/2014 de SFEPF, es lliura, per presentar al proper Consell 
de Comú, la documentació corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2020, que 
consta de l’informe d’intervenció en relació als aspectes derivats de la LSFEPF i 
l’informe del Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral a 30 
de setembre del 2020 dels comptes comunals.  

 
Informes de control financer per presentar al Consell de Comú  

 
• Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals i de 

gestió de la temporada 2019/2020 acabada el 31/5/2020 i corresponents a la 
societat SECNOA, SA.  

• Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de 
l’exercici 2019 corresponent a la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la 
parròquia d’Ordino. 

• Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de 
l’exercici 2019 corresponent a l’Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA). 

• Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de 
l’exercici 2019 corresponent a l’Associació de festivals d’Ordino (AFO). 

• Informe d’Intervenció, la revisió limitada i la memòria de comptes anuals de 
l’exercici 2019 corresponent a la societat Cims màgics, SL per al 
desenvolupament de l’Ultratrail 2019.  
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• Informe d’Intervenció, la revisió limitada i la memòria de comptes anuals de 
l’exercici 2019 corresponent a l’Esbart Valls del Nord. 

• Informe d’Intervenció, i memòria de comptes anuals de l’exercici 2018 
corresponent a l’Associació de comuns d’Andorra.  

• Informe d’Intervenció, i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 
corresponent a l’Associació de comuns d’Andorra. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/484 per un import total de 102.453,52 €. 

 
• Denegar la subvenció sol·licitada per l’Automòbil Club d’Andorra, 

mitjançant l’expedient 10232/2019, vist que l’entitat s’ha vist en l’obligació 
d’anul·lar la prova com a conseqüència de la situació d’emergència 
sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. 

 
• Denegar la subvenció sol·licitada pel Club Stadesport-Handball Scholl, 

mitjançant l’expedient 11266/2020, donat que el Comú no disposa de 
dotació pressupostària pel finançament de l’esmentada activitat i per no 
tenir disponibilitat a les instal·lacions esportives existents. 

 
- Modificacions pressupostàries 
 
• Transferència de crèdit a Gabinet de Cònsols, per un import de 5.000 €. 

  
• Transferència de crèdit a la Comissió d’Agricultura, Medi Ambient i 

Sostenibilitat per un import de 500 €. 
 

- Central de contractació 
 

Donar conformitat a la modificació del contracte 2018/21. 
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relació a l’acord per a inscriure en el registre del cadastre un bé immoble a 
nom de desconegut, el Sr. Dolsa afirma que el Comú hauria de fer una carta a la 
cambra de notaris i demanar qui és el titular, en comptes d’inscriure a nom de 
desconegut.  
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El cònsol major aclareix que és una situació que ha passat en altres ocasions, en 
aquests cas, el bé immoble constava inscrit a nom d’una societat que s’ha 
dissolt.  
 
La Sra. Tudó manifesta que li sembla excessiu els imports que s’han pagat per a 
la decoració de Nadal.  
 
 

JUNTA DE GOVERN 
DEL 21 DE DESEMBRE DE 2020 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions i propostes dels cònsols i dels consellers. 
 
OBRES I URBANISME 
 
OBRES I URBANISME 
 
Informació: 
 
Segons la carta del ministre d’Ordenament Territorial, amb data 17 de desembre, 
en la qual ens informa que el Govern ha acordat l’aprovació prèvia de la 
modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Ordino, sotmetre a 
l'aprovació del Consell de Comú l’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Ordino. 
 
CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 
  
Acord: 
 
Donar conformitat al redactat de l’avís que s’annexa l’acta i publicar-lo al BOPA. 
 
EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I BENESTAR SOCIAL 
 
EDUCACIÓ I  CULTURA  
 
Acords: 
 
- Donar conformitat al conveni de col·laboració 2020/1052. 
- Donar conformitat a la modificació del conveni 2018/1046.  
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ADMINISTRACIÓ I COMERÇ  
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Informació: 
 
Mitjançant la sol·licitud 3050021, el 17 de desembre de 2020, es va tramitar el 
certificat de baixa demanat pels interessats. 
 
Es resolen favorablement les sol·licituds següents: 
 
Comerç 
 
- Número 3049742, de data 19 de novembre de 2020. 

Segons l’article 5 del Reglament de cancel·lació de negocis en el registre de 
comerç i indústria del Comú d’Ordino no es podrà inscriure la cancel·lació del 
negoci fins que desapareguin les mesures de caràcter judicial existents. 

- Número 3049895, de data 3 de desembre de 2020. 
- Número 3049951, de data 10 de desembre de 2020. 
- Número 3049958, de data 11 de desembre de 2020. 
- Número 3049959, de data 11 de desembre de 2020. 
 
COMUNICACIÓ, SISTEMES D’INFORMACIÓ I GDH 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 
Informació: 
 
- Vist que el agent de l’administració de caràcter indefinit 1158 ha superat el 

curs bàsic de la capacitació del Pla de formació dels agents de circulació i ha 
superat de manera satisfactòria el període de prova, procedirà a la seva presa 
de jurament o promesa en el proper Consell de Comú, i després del jurament, 
se’l nomenarà al càrrec d’agent. 

 
- Vist que el agent de l’administració de caràcter indefinit 1180 ha superat el 

curs bàsic de la capacitació del Pla de formació dels agents de circulació i ha 
superat de manera satisfactòria el període de prova, procedirà a la seva presa 
de jurament o promesa en el proper Consell de Comú, i després del jurament, 
se’l nomenarà al càrrec d’agent. 

 
Acords: 
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- Establir els horaris descrits a continuació pels dies 24 i 31 de desembre de 
2020 pels departaments següents:  

 
• Departament de Turisme  

Cap del departament i tècnica administrativa: de 8 a 13 h. 
Oficina de Turisme: de 9 a 14 h. 

• Departament d’Esports i Centre Esportiu  
Centre Esportiu d’Ordino: de 7 a 19 h.  

• Escola Bressol:  de 7 a 15:30 h. 
• Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social  

o Ludoescola: de 7:30 a 15:30 h. 
o Punt d’Informació Juvenil: de 9 a 15:30 h (en cas d’obertura, 

actualment el servei no està operatiu).  
o Biblioteca: de 9 a 15:30 h. 

• L’equip del Departament de Manteniment i Serveis farà torns de 5 hores. 
 

- Confirmar l’acord de la Junta de Govern del 14 de desembre de 2020 segons 
l’informe complementari del Comitè Tècnic de Selecció de data 15 de 
desembre de 2020, i per tant, ratificar el nomenament del treballador públic 
indefinit 1214 com a adjunt a la cap del Departament de Gestió i 
Desenvolupament Humà en període de prova durant 12 mesos a partir del 4 
de gener de 2021 i amb un salari de 2.136,75 euros bruts mensuals.   
 

- Donar conformitat a l’actualització dels llocs de treball de cap de secció de 
l’escola de música i de professor de l’escola de música. 
 

- Atès que la treballadora pública indefinida 389 es troba en situació 
d’excedència sense reserva de plaça per interès particular des de l’1 d’abril de 
2018 ha sol·licitat el seu reingrés. 

 
Donar conformitat perquè quedi en situació d’espera de reingrés o pugui optar 
a presentar-se, per concurs de mobilitat interna, a la convocatòria per cobrir 
una plaça vacant o de nova creació on el lloc de treball assignat sigui d’un 
nivell de classificació superior al lloc de treball que va deixar en el moment de 
l’excedència o sol·licitar el reingrés en una plaça vacant o de nova creació on 
el lloc de treball assignat sigui d’un nivell de classificació inferior al lloc de 
treball que va deixar en el moment de l’excedència (en aquest supòsit, el 
funcionari o treballador públic indefinit percep les retribucions corresponents al 
lloc de treball de classificació inferior).  
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AGRICULTURA,  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
Es resol favorablement la proposta de despesa següent: 
 
AC/202000041015 per un import de 10.000 €.  
 
TURISME, DINAMITZACIÓ I ESPORTS  
 
ESPORTS I CENTRE ESPORTIU 
 
Acord: 
 
Donar conformitat al conveni marc de col·laboració 2020/1053.  
 
FINANCES I PRESSUPOST 
 
INTERVENCIÓ I FINANCES 
 
Informació: 
 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú la baixa definitiva del registre 

d’immobilitzat de material divers donada la seva obsolescència i amb destí la 
deixalleria.  

 
- Se sotmet a l’aprovació del Consell de Comú l’adjudicació del concurs públic 

per a la prestació dels serveis de neteja de les diferent instal·lacions i 
equipaments del Comú d’Ordino. 

 
Acords: 
 
- Ordres de pagament 
 

• Relació d’ordres de pagament:  
 O 2020/496 per un import total de 87.639,73 €. 

 
- Central de contractació 
 
- Adjudicació del concurs públic per a la realització dels treballs per habilitar i 

ampliar un aparcament i condicionar la zona de les fargues a Sornàs, a 
l’empresa Entrimo, SL, per un import total de 246.302,60 € impostos inclosos.  
 



                     
                                             

CC/2020-12-28                                                                                                                                       23/37 

- Adjudicació del concurs per al subministrament de carburant de locomoció i 
calefacció pel Comú d’Ordino, a l’empresa Estació Enclar carburants 
Andorrans. 

 
- Adjudicació de l’expedient de contractació per a la demanda de pressupostos 

internacional per a la contractació del servei de consultoria i d’assistència 
tècnica per a la implementació de l’administració electrònica del Comú 
d’Ordino, a l’empresa Agtic, per un import total de 18.200 € impostos 
inclosos. 

 
- Adjudicació del concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, pel 

subministrament, instal·lació, configuració, programari i manteniment d’un 
canal informatiu per la recepció del Centre Esportiu d’Ordino mitjançant dues 
pantalles leds, a l’empresa Com TV, per un import total de: 

 
- 24.024,55€ (impostos inclosos) el subministrament de les pantalles leds. 
- 668,80€ (impostos inclosos) de la configuració i el programari. 
- 545,80 €/mes (impostos inclosos) el manteniment del canal informatiu, 

durant 48 mensualitats.  
 

- Adjudicació del concurs públic nacional, pel subministrament d’un vehicle tipus 
cabina space per al departament de Circulació del Comú d’Ordino, a 
l’empresa Etna Serveis, SL, per un import total de 56.450,81 € impostos 
inclosos.  

 
- Proposta anul·lació rebuts per prescripció 
  
Donar conformitat a l’anul·lació dels rebuts que han prescrit, un cop esgotats 
totes les fases d’embargament. 
 
- Publicacions BOPA 
 
Publicar al BOPA la relació MUL32, de sancions de circulació que no han pogut 
estar notificades de forma individual.  
 
S’aprova l’acta d’aquesta Junta de Govern.                
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Sr. Dolsa sol·licita que se li faci arribar la carta que es menciona en aquesta 
acta, en l’apartat d’Obres i Urbanisme.  
El cònsol major li respon que se li farà arribar.  
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Pel que fa al conveni marc signat amb Ironman, el Sr. Dolsa comenta que tenia 
entès que el Comú participava però que l’organitzava el Ministeri de Turisme, en 
canvi, el conveni el signa el Ministeri d’Economia i demana perquè s’ha canviat 
d’un ministeri a l’altre.  
 
El cònsol major aclareix ha estat el Ministeri d’Economia qui ha treballat 
l’organització d’aquest esdeveniment esportiu i per aquest motiu és el mateix 
ministeri que signa el conveni.  

 
 

4. Proposta d’aprovació d’un crèdit extraordinari a la Comissió 
d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar i Social. 

 
La Sra. Tudó demana més informació en relació a aquesta escultura, de que es 
tracta i on s’ubicarà.  
 
La Sra. Choy respon que és l’estripajecs que actualment està a Cal Pal, de 
l’artista Pere Moles.  El Comú ha decidit adquirir-lo per incloure’l al projecte 
Riberamunt, com un atractiu més del camí Ral, per dinamitzar la parròquia, i que 
la ubicació exacta encara no està decidida.        
 
El Ple aprova, per assentiment, un crèdit extraordinari a la Comissió d’Educació, 
Cultura, Joventut i Benestar social per un import de 6.583,50 €, segons l’informe 
d’Intervenció següent: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Des de la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar s’informa de la voluntat d’adquirir una 
escultura dedicada als estripajecs amb el resultat d’una necessitat de despesa de 6.583,50 €  
 
En el pressupost 2020 no va dotar-se cap partida per aquest concepte. 
 
Atesa la possibilitat de transferir dotació de la partida 4000/43200002/227011 destinada al 
finançament del servei de neteja de la Casa de la muntanya. 
 
Atesa la voluntat d’assumir aquesta despesa i davant la impossibilitat d’ajornar-la a l’exercici 
següent. 
 
ACORD: 
 
En mèrits a l’establert a l’article 71 de la Llei 10/2003 del 27 de juny de les finances comunals i 
l’article 6 de l’Ordinació pressupostària, el Ple del Consell de Comú, en la reunió del 28 de 
desembre de 2020, acorda el crèdit extraordinari següent: 
 
7000 33600002 608000 Obres d’interès artístic 6.583,50 

 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la transferència de dotació de les partides següents: 
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4000 43200002 2270011 Servei de neteja Casa de la Muntanya 6.583,50 
 

 
5. Proposta de despesa per a l’adquisició d’una escultura. 
 
El Sr. Dolsa vol saber perquè no s’ha fet un concurs públic, en comptes d’una 
adjudicació directa, per a la compra d’aquesta escultura.  
 
El cònsol major contesta que s’ha fet d’aquesta manera perquè el Comú volia 
adquirir una obra d’art en concret, per això no es podia fer a través d’un concurs 
públic.  
L’artista va oferir aquesta obra d’art al Comú, i van creure que la podien situar al 
camí Ral. A més, donat que l’import és inferior al mínim requerit per sol·licitar 
pressupostos s’ha optat per una adjudicació directa.  
 
El Sr. Dolsa puntualitza que la resta d’obres d’art situades a la ruta del Ferro es 
van adquirir per concurs públic, i que a més les pagava Govern.   
 
El cònsol major aclareix que la diferència en aquest cas ha estat que l’artista els 
ha proposat la compra de l’escultura i que el Comú ha cregut que era una bona 
oportunitat que l’obra d’art es quedés a Ordino.  
 
El Ple aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, la proposta de despesa 
de la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social per un import de 
6.583,50 €, per a l’adquisició d’una escultura d’Estripajecs 
 

Àrea gestora 
Tercer 

Núm. Operació 
Partida pressupost 

Import 
Termini  

Educació, Cultura, Joventut i Benestar AC2020/40624 6.583,50 
Moles Ferrer, SL 7000/33600002/608000 

 

 
 

6. Lliurament de la documentació corresponent al 3r trimestre de 
l’exercici 2020, d’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les 
finances comunals i amb el capítol setè de la llei 32/2014 de 
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i 
fiscal. 

 
D’acord amb l’article 98 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, i amb el 
capítol setè de la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal, es lliura al Consell de Comú, la documentació 
corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2020, que consta de l’informe 
d’intervenció en relació als aspectes derivats de la LSFEPF i l’informe del 
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Departament de Finances de seguiment pressupostari trimestral a 30 de 
setembre del 2020 dels comptes comunals. CC/document número 1. 
 
Tot i que aquest punt no se sotmet a l’aprovació dels membres del Consell de 
Comú, el Sr. Dolsa manifesta que s’absté de l’aprovació perquè vol esperar el 
lliurament de la documentació corresponent al 4t trimestres, que és quan el 
resultat serà significatiu.  
 
En el mateix sentit, la Sra. Tudó indica que s’absté a l’aprovació d’aquest punt, i 
alhora aprofita per agrair la intervenció que van fer des de SAETDE, en el decurs 
de la darrera Comissió de Finances, on van explicar detalladament els comptes 
de SECNOA. 
 

 
7. Lliurament dels informes de control financer. 

 
Es lliuren al Consell de Comú els informes de control financer següents: 
 

a) Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals i de gestió de la 
temporada 2019/2020 acabada el 31/5/2020 i corresponents a la societat SECNOA, SA.  
 

b) Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 
corresponent a la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.  

 
c) Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 

corresponent a l’Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA). 
 

d) Informe d’Intervenció, opinió d’auditoria i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 
corresponent a l’Associació de festivals d’Ordino (AFO).  

 
e) Informe d’Intervenció, revisió limitada i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 

corresponent a la societat Cims Màgics, SL per al desenvolupament de l’Ultratrail 2019.  
 

f) Informe d’Intervenció, revisió limitada i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 
corresponent a l’Esbart Valls del Nord.  
 

g) Informe d’Intervenció, i memòria de comptes anuals de l’exercici 2018 corresponent a 
l’Associació de comuns d’Andorra.  

 
h) Informe d’Intervenció, i memòria de comptes anuals de l’exercici 2019 corresponent a 

l’Associació de comuns d’Andorra.  
 
En relació a la documentació inclosa en el punt a), el Sr. Dolsa manifesta que està 
satisfet perquè durant molt de temps ell ha dit que l’acord al que s’havia arribat 
amb Crèdit Andorrà fa anys era un molt bon acord. D’haver-se portat a terme, el 
Comú hauria conservat el 50,5% i Crèdit Andorrà amb el 49,5% hauria invertit 28 
milions d’euros en un aparcament al Serrat i en un telefèric que arribaria a peu de 
pistes.  
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En canvi, ara el Comú només té el 24%, i que tot i que els números presentats 
per SECNOA semblen correctes, ningú pot negar que Crèdit Andorrà també 
hauria gestionat molt bé les pistes.  
Per ell, el més rellevant és que en els darrers 10 anys el Comú ha llençat més de 
19 milions d’euros, gràcies a la minoria d’aquell moment que va refusar l’acord 
amb Crèdit Andorrà. 
Si l’acord amb Crèdit Andorrà s’hagués fet el Comú disposaria de 20 milions 
d’euros més.   
 
El cònsol major puntualitza que pot estar d’acord amb el Sr. Dolsa en quant a la 
xifra però el que no es pot obviar és que des de que es va tancar l’acord amb 
SAETDE les aportacions que ha fet el Comú s’han reduït notablement.  
La darrera temporada han estat 22.000 euros, quan anteriorment s’havia arribat a 
4 milions d’euros d’aportació, el que vol dir que no s’ha fet tan malament. 
 
El Sr. Dolsa expressa que no està dient el contrari, a més no és això el que està 
discutint, ell no posa en dubte l’acord que es va prendre i tampoc vol opinar 
d’aquest tema.  
Al mirar els comptes de SECNOA, tot i ser provisionals per la situació tan 
excepcional que es va viure la temporada passada, dona la sensació que la gestió 
que s’ha fet és correcta, igual que l’hauria fet Crèdit Andorrà però a l’haver-se fet 
12 anys abans i no s’haurien llençat 20 milions d’euros.  
 
El Sr. Dolsa aferma que gràcies a l’acord que s’havia tancat amb Crèdit Andorrà 
no s’haurien perdut 20 milions d’euros.  
 
El cònsol major esmenta que això va passar fa molts anys i que ningú sap com 
hauria anat, segurament que hagués funcionat, però pels motius que siguin es va 
acabar d’una manera diferent, i del que es tracta és de mirar endavant en la fase 
que estem ara. A més, malgrat com es va tancar l’any, ell creu que han tingut uns 
bons resultats.  

 
Sobre un debat sobre els resultats obtinguts la temporada passada.  
 
 
8. Proposta d’adjudicació del concurs públic per a la prestació dels 

serveis de neteja de les diferents instal·lacions i equipaments del 
Comú d’Ordino. 

 
Vist que per edicte del 26 d’octubre de 2020 es va convocar un concurs públic 
per a la prestació dels serveis de neteja de les diferent instal·lacions i equipaments 
del Comú d’Ordino. 
 
Vist que en aquest concurs s’han presentat, dins de termini, les ofertes següents: 
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- Iris Serveis 
- Puntualnet 
- TQ Serveis 
- Ecoserveis 

 
Vista la proposta d’adjudicació presentada per la mesa de contractació. 
 
El Ple acorda per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, l’adjudicació del concurs 
públic per a la prestació dels serveis de neteja de les diferent instal·lacions i 
equipaments del Comú d’Ordino, a les següents empreses, per lots, i pel període 
de 4 anys amb possibilitat de pròrroga anual, fins a un màxim de 6 anys, 
mitjançant ordinació de despesa plurianual.  
 

- Lot 1: S’adjudica a Ecoserveis per un import anual de 46.112,88€ 
(impostos inclosos).  

Total servei any 2021 46.112,88€ 
Total servei any 2022 46.112,88€ 
Total servei any 2023 46.112,88€ 
Total servei any 2024 46.112,88€ 
Total despesa plurianual   184.451,52€ 

 
- Lot 2: S’adjudica a Ecoserveis per un import anual de 7.406,52€ (impostos 

inclosos). 

Total servei any 2021 7.406,52€ 
Total servei any 2022 7.406,52€ 
Total servei any 2023 7.406,52€ 
Total servei any 2024 7.406,52€ 
Total despesa plurianual 29.626,08 

 
- Lot 3: S’adjudica a Ecoserveis per un import anual de 1.308,86€ (impostos 

inclosos). 

Total servei any 2021 1.308,86€ 
Total servei any 2022 1.308,86€ 
Total servei any 2023 1.308,86€ 
Total servei any 2024 1.308,86€ 
Total despesa plurianual  5.235,44€ 

 
- Lot 4: S’adjudica a TQ Serveis per un import anual de 42.738,32€ 

(impostos inclosos). 

Total servei any 2021 42.738,32€ 
Total servei any 2022 42.738,32€ 



                     
                                             

CC/2020-12-28                                                                                                                                       29/37 

Total servei any 2023 42.738,32€ 
Total servei any 2024 42.738,32€ 
Total despesa plurianual 170.953,28€ 

 
- Lot 5: S’adjudica a Puntualnet per un import anual de 38.697,49€ 

(impostos inclosos). 

Total servei any 2021 38.697,49€ 
Total servei any 2022 38.697,49€ 
Total servei any 2023 38.697,49€ 
Total servei any 2024 38.697,49€ 
Total despesa plurianual 154.789,96 

 
- Lot 6: S’adjudica a TQ Serveis per un import anual de 26.848,90€ 

(impostos inclosos).  

Total servei any 2021 26.848,90€ 
Total servei any 2022 26.848,90€ 
Total servei any 2023 26.848,90€ 
Total servei any 2024 26.848,90€ 
Total despesa plurianual 107.395,60€ 

 
- Lot 7: El lot es declara desert. 

- Lot 8: S’adjudica a Iris Serveis per un import anual mitjà de 15,50€/hora.  

Total servei any 2021 15,50€/hora 
Total servei any 2022 15,50€/hora 
Total servei any 2023 15,50€/hora 
Total servei any 2024 15,50€/hora 
Total despesa plurianual 15,50€/hora 

 
9. Proposta de baixa definitiva d’actius al registre d’immobilitzats. 

 
El Ple aprova per majoria la baixa definitiva del registre d’immobilitzat dels actius 
següents: 
 

Núm. Descripció Quantitat Import Pendent 
amort. 

 
2017/19 

 
Huawei Y6II Compact 

 
1 

 
111,88 € 

 
50,34€   

2016/60 Wiko Lubi4 1 89,95 € 0,01 € 
2014/159 Samsung Galaxy Xcover2 modell GT-S7710 1 225,00 € 0 
2015/155 Samsung Galaxy Trend:2 SM_G313HN 1 19,90 € 0 
2014/152 Samsung GT E1050 1 47,85 € 0 
2015/152 Wiko Bloom 1 105,22 € 0 
2004/233 Nokia 1100 1 92,00 € 0 
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2003/470 Nokia 3310 1 90,00 € 0 
2016/14 CAT model S30  1 259,49 € 0 
2017/12 CAT model B25 1 65,16 € 27,91 € 
2013/63 Samsung E1050 1 19,90 € 0 
2007/167 Nokia 2610  1 69,99 € 0 
2004/95 Nokia 2100 1 90,00 € 0 
2005/241 Nokia 5140 1 185,00 € 0 
2006/99 Motorola C-390 1 95,00 € 0 
2009/117 Alcatel OT-S211 1 87,00 € 0 
2011/95 Nokia 1616 1 70,00 € 0 
2012/117 Bravus BRVLM 121B 1 44,90 € 0 
2014/161 Wiko LUBI3 1 39,90 € 0 
2013/13 Samsung Galaxy GT-S7562 1 285,00 € 0 
2014/152 Samsung GT E1050 2 47,85 € 0 
2009/251 Nokia 1661 1 39,95 € 0 
2013/95 Sansung E1190 1 25,95 € 0 
2009/80 Nokia 1209 1 29,95 € 0 
2001/46 Nokia 3310 1 174,29 € 0 
2003/124 Nokia 5210 1 149,00 € 0 
2006/136 Nokia 1112 2 118,00 € 0 
2012/117 Bravus BRVLM 121B 1 44,90 € 0 
2006/270 Motorola V177 1 59,99 € 0 
2010/28 Samsung C-270 1 34,95 € 0 
 Nokia 1218 1   
 HP iPaq 514 Voice Messenger 1   
2011/161 PC Assus Peces 1 208,00 € 0 
 Pantalla Acer AL512 – Pantalla de 15” 1   
 Pantalla sense marca 1   
 Pantalla I-See S 171 1   
 Intel Core i5 9400T CPU 1.80 GHz 1   
 Seagate BlackArmor NAS 440/420 1   
 
Aquest material es dona de baixa per la seva obsolescència i el seu destí és la 
deixalleria. 
 
 
10.  Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Pla d’Urbanisme 

de la parròquia d’Ordino. 
 
El Sr. Dolsa manifesta que no entén per quin motiu s’ha modificat un aspecte tan 
important com és el revestiment de les façanes que des de sempre ha estat de 
pedra en un 60% i que ara han decidit que sigui només del 50%.  
Demana que se li expliqui el perquè d’aquest canvi, ja que des de feia més de 40 
anys s’estava utilitzant aquesta fórmula.   
 
El cònsol major respon que pel que fa a les zones residencials continua essent del 
60% el percentatge mínim de pedra del país per a les façanes i en les zones on 
s’ha canviat està justificat per una millora en la eficiència energètica, emmarcada 
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en la Llei de la transició energètica, a més entre els materials que es poden 
utilitzar per completar el 40% restant s’han inclòs alguns que són molt més 
aïllants. 
 
Sobre un debat sobre com s’ha decidit aquest canvi i si hi ha algun informe tècnic 
al respecte.  
 
La Sra. Tudó afegeix que en aquest nou pla d’urbanisme troba a faltar la regulació 
de les obertures pels edificis, el que fa que es puguin construir edificis que poden 
ser molt estètics però que es desvinculen del que és l’arquitectura de la nostra 
parròquia amb les quantitats de pedra i vidre que estaven permeses fins ara.  
 
Segons la carta del ministre d’Ordenament Territorial, amb data 17 de desembre, 
en la qual informa que el Govern, en la sessió del 16 de desembre, i vist l’informe 
de la Comissió Tècnica d’Urbanisme del 7 de desembre, ha acordat l’aprovació 
prèvia de la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Ordino, 
el Consell de Comú acorda per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa i amb 
l’abstenció de la Sra. Tudó, l’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Ordino següent: 

 
• Modificar els vials Callissa del Barrer i carrer del Solà el traçat d’una part del 

vial, aquestes modificacions es reflecteixen en els plànols núm. 10-34 i 06-82 i 
la fitxa urbanística UA-48. 

• Modificar les fitxes urbanístiques SUNC 07, SUNC 08A, 08B i 08D. 
• El text refós de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de 

rehabilitació d’edificis, amb la modificació dels articles següents: 
 

Article 77 - Sistemes de comunicacions (C), punt 5  
Article 85 - Zona de nucli antic, clau Z1, punt 2  
Article 86 - Zona de protecció de nucli antic, clau Z2, punt 3.2 i 4.2 
Article 87 - Zona urbana 1, clau U1 i zona urbana 2, clau U2, punt 3, 7, 8, 13 i 
14 
Article 92 - Cobertes dels edificis, punts 2, 3, 4 i s’afegeix punt 9 
Article 97 - Tractament de façanes, punt 2 i 3 
Article 103 - Hotels i centres turístics 
Article 106 – Casetes per al camp 
Article 111 - Construccions auxiliars, punt 4 i apartats A i B  
Article 120 - Projectes d’habitatges, punt 1 
Es modifiquen els croquis 1, 2, 3 i 11. 
Es corregeix el títol del croquis 10 “Model d’exemple de caseta de camp” 

 
De conformitat amb el decret, les justificacions, els plànols amb referències, les 
fitxes urbanístiques i el text refós de les Ordinacions reguladores de la normativa 
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subsidiària i de rehabilitació d’edificis que s’annexen com a document 
CC/document número 2.  
 

  
11. Proposta d’aprovació del decret de festes obligatòries de la parròquia 

per a l’any 2021 i de l’avís de dies festius del Comú d’Ordino per a l’any 
2021.  
 

Vist el calendari laboral de Govern per a l'any 2021 el Ple acorda l’aprovació del 
decret de festes obligatòries de la parròquia d’Ordino per a l’any 2021 així com 
l’avís de dies festius del Comú d’Ordino per a l’any 2021 com segueix: 
 

Decret 
 
Decret del 28-12-2020 pel qual es publiquen les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per 
l’any 2021. 
 
El Comú d’Ordino en la seva sessió del dia 28 de desembre de 2020, 
 
Vist l’article 3 del Decret de Govern, de data 25 de novembre de 2020, pel qual es fixa el calendari 
laboral per a l’any 2021,  
 
DECRETA : 
 
Que les festes obligatòries a la parròquia d’Ordino per a l’any 2021 són el 29 de juny, diada de St. 
Pere a tota la parròquia, i les següents dividides per pobles : 
 
Ordino 
 4 i 5 de juliol, Festa del Roser  
 16 de setembre, Festa Major 
 
Sornàs 
 16 d’agost, Festa Major 
 
Ansalonga 
 20 de gener, Sant Sebastià  
 29 de setembre, Festa Major 
 
La Cortinada 
 4 i 5 de setembre, Festa Major 
 
Llorts 
 31 de juliol i 1 d’agost, Festa Major 
 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

 
 
 
 



                     
                                             

CC/2020-12-28                                                                                                                                       33/37 

Avis 
 
Avís del 7-12-2020 pel qual es publica el calendari de dies festius dels departaments comunals 
per l’any 2021. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 7 de desembre de 2020, el calendari de dies festius dels 
departaments comunals queda fixat per a l’any 2021 com segueix: 
 
GENER 
1 Cap d’Any (divendres) 
6  Reis (dimecres) 
 
FEBRER 
15 Carnaval (dilluns) 
 
MARÇ 
14 Dia de la Constitució (diumenge) 
 
ABRIL 
2 Divendres Sant (divendres) 
5 Dilluns de Pasqua (dilluns) 
 
MAIG 
1 Festa del treball (dissabte) 
24 Dilluns de Pentecosta (dilluns) 
 
JUNY 
29 Sant Pere (dimarts) 
 
JULIOL 
4 i 5 Roser d’Ordino (diumenge i dilluns) 
 
AGOST 
15 L’Assumpció (diumenge) 
 
SETEMBRE 
8 Nostra Senyora de Meritxell (dimecres) 
16 Sant Corneli i Sant Ciprià (dijous) 
 
NOVEMBRE 
1 Tots Sants (dilluns) 
 
DESEMBRE 
8 Immaculada Concepció (dimecres) 
25 Nadal (dissabte) 
26 Sant Esteve (diumenge) 
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 
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12.  Calendari de sessions de Consell de Comú per a l’any 2021. 
 
El Sr. Dolsa suggereix que les sessions de Consell de Comú es facin a les 12:30 i 
no a les 13:30 h com es proposa en el calendari presentat.  
 
El Ple aprova per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa, el calendari de 
sessions de Consell de Comú pel 2021 següent: 
 
Gener:  

• Dijous 21, a les 13:30 h.  
 
Febrer:  

• Dimecres 10, a les 13:30 h. Tradicional dels arrendaments. 
 
Març:  

• Dijous 25, a les 13:30 h.  
 
Abril:  

• Dijous 29, a les 13:30 h.  
 
Maig:  

• Dijous 27, a les 13:30 h. Tradicional de Sancogesma.  
 
Juny:  

• Dijous 24, a les 13:30 h.  
 
Juliol:  

• Dijous 29, a les 13:30 h.  
 
Setembre:  

• Dijous 23, a les 13:30 h.  
 
Octubre:  

• Dijous 28, a les 13:30 h.  
 
Novembre:  

• Dijous 25, a les 13:30 h.  
 
Desembre:  

• Dimarts 28 de desembre, a les 12 h. Tradicional de Sants Innocents. 
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Assumptes no previstos a l'Ordre del dia:  
 
13.  Proposta d’aprovació de l’Ordinació de despesa plurianual i 

l’adjudicació pel subministrament, instal·lació, configuració, 
programari i manteniment d’un canal informatiu per a la recepció del 
Centre Esportiu d’Ordino. 

 
El Ple aprova, per majoria, l’Ordinació de despesa plurianual i l’adjudicació pel 
subministrament, instal·lació, configuració, programari i manteniment d’un canal 
informatiu per a la recepció del Centre Esportiu d’Ordino mitjançant dues 
pantalles leds segons l’informe d’Intervenció següent: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, 
capítol 2, article 5.1. 
 
Vist l’article 77 de la Llei 10/2003 de les finances comunals, “extensió temporal 
dels crèdits: despeses plurianuals”. 
 
Vist l’article 9 de l’Ordinació pressupostària del Comú d’Ordino. 
 
Vist l’expedient de contractació 2020/60 per atorgar mitjançant concurs el 
contracte pel subministrament, instal·lació, configuració, programari i 
manteniment d’un canal informatiu per la recepció del Centre Esportiu d’Ordino 
mitjançant dues pantalles leds. 
 
Vist que aquesta licitació implica la instal·lació d’un equipament i el posterior 
manteniment del sistema i dels continguts per un període inicial de 4 anys. 
 
Per tot el que es proposa a l’aprovació del Consell de Comú en data 28 de 
desembre del 2020 el següent: 
  
ACORD: 
 
Article 1. S’aprova una despesa plurianual per un total de 6.267,56 € anuals 
(import sense IGI) amb afectació als següents exercicis: 
 

2021 4025 34201000 213003 Contractes de manteniment CEO 6.267,56 
2022 4025 34201000 213003 Contractes de manteniment CEO 6.267,56 
2023 4025 34201000 213003 Contractes de manteniment CEO 6.267,56 
2024 4025 34201000 213003 Contractes de manteniment CEO 6.267,56 
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Article 2. Aquesta despesa plurianual es finançarà, tal com preveu l’article 77.5 de 
la Llei 10/2003 de les finances comunals, amb afectació a les dotacions que 
obligatòriament caldrà preveure en el pressupost per a l’exercici 2021 i següents 
fins l’exercici 2024. 
  
 
14.  Convocatòria de la sessió de Consell de Comú. 
 
El Sr. Dolsa manifesta que ha llegit tots els documents inclosos en aquest Consell 
de Comú però no ha trobat enlloc l’acord de la Junta de Govern perquè no hi 
puguin venir els ciutadans que ho desitgin a la sessió de Consell d’avui.  
Parla d’un ciutadà en concret perquè és l’únic que sempre s’interessa per assistir 
a les sessions de Consell de Comú.  
 
Afegeix que quan els cònsols envien la convocatòria i l’ordre del dia amb la 
menció que la sessió es farà sense presència de públic, ell creu que es fa perquè 
aquella persona no pugui assistir.  
D’altra banda, demana com és possible que el cònsol, la consol menor o el 
secretari puguin posar això a la convocatòria sense haver estat acordat 
prèviament per la Junta de Govern.  
 
El Sr. Dolsa pensa que s’ha fet perquè els hi molesta la presència d’aquest senyor 
que venia a escoltar les sessions i no està d’acord que passi això.  
 
El cònsol major expressa que el Sr. Dolsa ha magnificat aquest assumpte.  
Afegeix que ell no té res en contra de la persona que ha mencionat el Sr. Dolsa ni 
tampoc de cap ciutadà que vulgui assistir a les sessions de Consell de Comú, al 
contrari, i que la mesura s’ha pres per una raó molt senzilla: la situació sanitària 
actual. 
 
A la sala on es fa el Consell de Comú no poden entrar més persones de les que 
l’espai permet per poder complir amb les distàncies de seguretat. Avui juraven el 
càrrec dos agents de circulació i per poder complir amb la normativa establerta 
pel Govern, pel que fa a les reunions institucionals, no caben més persones. 
 
Per aquest motiu es va prendre la decisió, per salvaguardar la salut dels nostres 
ciutadans, que sempre són benvinguts a les sessions de Consell -que són 
públiques-, però donades les circumstàncies, el Comú té l’obligació de complir 
amb les recomanacions que fa el Govern per protegir els nostres habitants. 
 
El Sr. Dolsa insisteix en saber qui ha pres la decisió, perquè la Junta de Govern no 
ho ha aprovat.  
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El cònsol major explica que, com tots saben, les sessions de Consell de Comú les 
convoca el cònsol i no la Junta de Govern, la decisió va ser consensuada amb la 
resta de membres de la Junta però no es va reflectir en cap acord perquè no era 
necessari, a més, el que s’ha fet és complir amb el que dicten els decrets del 
Govern.  
 
El Sr. Dolsa demana novament si és que el cònsol pot fer convocatòries sense 
haver estat aprovades per la Junta de Govern, de manera unilateral. 
 
El cònsol major aferma que ell el que fa és assegurar-se que es compleix la 
normativa del Govern.   
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
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